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يستفاد يف احلكم والتغاير يف املعىن لكن كون املعطوف شرط عليه لكن احلكم واحد يقول قام زيد وعمرو   

وخالد فاحلكم واحد لكن عمرو وخالد غري زيد يعرف املعىن أن ينسب احلكم يف املعطوفات على شيء ضروري 

كن أن تقول قام زيد وزيد أصل العطف هذا انعطف على ذاك فصار له حكمه لكن هذا غري هذا يعين ال مي

وز تقول قام زيد ، زيد يكون زيد الثاين هو األول من باب التأكيد د الثاين هو األول ال ميكن لكن جيويكون زي

  واضح 

) الفاء يف قوله أولئك واقعة يف جواب الشرط (( ومن يطع اهللا ورسوله ويخش اهللا ويتقه فأولئك هم الفائزون )

ية وإذا كانت اجلملة امسية كان جواب الشرط وجب قرا بالفاء وال تسقط الفاء إال عند ملاذا ؟ ألن اجلملة امس

" ومل يقل فاهللا يسرتها وقوله هم الفائزون فيها ما  من يفعل الحسنات اهللا يسترهاالضرورة مثل قول الشاعر " 

هذه تكون لضمري فصل طيب والتمييز بني اخلرب والصفة و  االحنصارافادة  ايش ما سبق ؟سبق يف ضمري الفصل 

 : اجلنة يعين النجاة من النار أيضا كما قال اهللا عز وجلبالفائزون واحلصر واالختصاص هو احلصر وقوله الفائزون 

ا ) واقتصار املؤلف على اجلنة فقط ألن من دخل اجلنة فقد جنمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز )ف(( 

اآليات ألا مجعت إمجاال ألسباب الفوز نعم هذه األمور الثالثة طاعة اهللا  من النار طيب هذه اآلية من أمجع

  من الكتاب والسنة وخشيته وتقواه فمىت حصلت هذه األمور لشخص فإنه يفوز والتفصيل معروف 

  ....الطالب:

أعظم ألن نفس اخلشية عبادة فكون اإلنسان يف قلبه خشية هللا معظما له خائفا له هذه عبادة من  الشيخ:

  العبادات 

غايتها لئن أمرتهم بالجهاد ليخرجن قل لهم ال " ) (( وأقسموا باهللا جهد أيمانهم ) :مث قال اهللا تعاىل 

إن اهللا خبير (( لذي ال تصدقون فيه من قسمكم اتقسموا طاعة معروفة للنبي صلى اهللا عليه وسلم خير 

ن أمرم ليخرجن هذه اآلية استوعبت أركان القسم كلها أقسموا باهللا جهد أميام حلفوا به لئ"  )) بما تعملون

املقسم به وحرف القسم  كلهاموجودة ألن القسم دائما حيذف منه بعض أركانه لكن هذه اآلية جاءت باألركان  

حرف القسم الباء  واوفعل القسم واملقسم عليه هذه اِآلية ذكر فيها كل أركان القسم موجودة فعل القسم أقسم

هذه اجلملة هي جواب القسم وهي املقسم عليه فأقسم  )) لئن أمرتهم ليخرجن(( ه اهللا املقسم عليه قسم بوامل

يعين باجلهاد والدليل أن املراد باجلهاد قوله ليخرجن فاملقصود أنه  النيب صلى اهللا عليه وسلمهؤالء لئن أمرهم 

القسم قسم ونذر ألن القسم إذا تضمن  ن الرسول لو أمرهم خلرجوا نعم هذاإاجلهاد وهم أقسموا هذا القسم 

من اإلنسان هللا صار جامعا بني القسم والنذر وعلى هذا لو قال قائل واهللا ألصلني ركعتني وقصده بذلك  التزاما
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))  صدقننومنهم من عاهد اهللا لئن أتانا من فضله ل(( االلتزام يصري قسم ونذر مثل هللا علي أن أصلي ركعتني 

لقسم حتقيق الشيء دون التزامه فإنه ليس بنذر فالفرق بني اإلنسان اللي يلتزم يرى أن نفسه وأما قصد اإلنسان با

الشيء لكن من غري أن يرى نفسه ملزما مثل لو قال واهللا  حتقيقملزمة ذا الشيء وبني اإلنسان الذي يريد 

أن يفعل بغري أن يكون قصده  يقسم باهللاألفعلن كذا ألخرجن إىل السوق أللبسن الثوب كذلك ما قصده أن 

ملزما يعين يقول أنا أفعل هذا وحيقق أنه سيفعله فهذا ليس بقسم فالقسم إن تضمن الزاما يكون قسما ونذرا أو 

 لون واهللا لئن أمرتنا لنخرجن وامنا) ما فيه حاجة تقسمون تقو (( قل ال تقسموا )ما عليه يقول اهللا تعاىل قسنذرا م

ال حاجة هلا طاعة معروفة املؤلف جعل طاعة مبتدأ ومعروفة صفة له وخربها حمذوف إذا أمرمت فاخرجوا بدون قسم 

تقدير خري من قسمكم ولكن هذا ليس بظاهر بل الظاهر أن طاعة مبتدأ واخلرب حمذوف تقديره عليكم طاعة 

أن يطيع  معروفة نعم أي طاعة خرب واملبتدأ حمذوف أي طاعتكم طاعة معروفة يعين معىن ذلك أن اإلنسان عليه

ال يفعل بدون شيء ؟ نعم يفعل بدون حلف ألنه اإن حلف أن يفعل و  من املؤمنني طاعة معروفة والطاعة املعروفة

فالطاعة املعروفة االنقياد بدون قسم وهذا أوىل من لكن بده يلزم نفسه اللي حلف أن يفعل كأنه ما بده يفعل 

اعتكم طاعة معروفة يعين الطاعة املعروفة للمؤمنني وهو تفسري املؤلف وهو أن نقول عليكم طاعة معروفة أو ط

التزام أحكام الشرع بدون قسم إن اهللا خبري مبا تعملون أي من طاعتكم بالقول وخمالفتكم بالفعل هذا هو 

صحيح إن اهللا خبري مبا تعملون أي بكل ما تعملون سواء ما أقسمتم عليه أو مل تقسموا عليه وما تعملون ما اسم 

يفيد العموم أي مجيع األعمال وخرب مبعىن عليم إال أن الفرق بينه وبني العليم أن اخلبري هو العليم ببواطن موصول 

األمور فيكون أدق من العلم املطلق خربة بالبواطن طيب ما تعملون عام بكل ما يعمله اإلنسان يف قلبه أو لسانه 

   أو جوارحه ال خيفى على اهللا سبحنه من ذلك شيء 

أم إذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم  الصفة ايش هي ؟املؤمنني  انقيادهذه اآلية الكرمية بيان صفة  من يستفاد

  ون وال يرتددونأبينهم يقولون مسعنا وأطعنا ما يتلك

وفيه   وفيه أيضا ما يرتتب على هذا السمع والطاعة من الفالح الذي هو الفوز باملطلوب والنجاة من املرهوب 

وفيها دليل   على فائدة الطاعة واخلشية والتقوى وأن هذه الثالثة فائدا الفوز باجلنة والنجاة من النار أيضا دليل

على كراهة النذر لقوله قل ال تقسموا وهذا ي وقد اختلف أهل العلم يف النذر هل هو مكروه أو حرام على 

مييل إىل التحرمي وهو  شيخ اإلسالمرم وكأن ومنهم من يرى أنه حمقولني فمن العلماء من يرى أن النذر مكروه 

واألصل يف النهي ))  قل ال تقسموابقوله (( أقرب القول بالتحرمي أوىل من القول بالكراهة ألن اهللا تعاىل ى عنه 

املعىن  ( إنه ال يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ) : التحرمي والنيب صلى اهللا عليه وسلم ى عنه وقال
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ه أيضا ألن اإلنسان يف عافية فكونه يلزم نفسه بأمر مل يلزمه اهللا به فهذا من تكليف نفسه مبا مل يكلف به يقتضي

من مث أيضا من املعىن الذي يقتضيه أن كثريا من الناس الناذرين يندمون على نذرهم السيما إذا كان النذر فيه نوع 

يصوم عشرة أيام  ...عشرة أيام وشفى اهللا مريضة املشقة مثل حلف إن شفى اهللا مريضة أن يصوم يف كل شهر

وكثري من الناس  ( من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ) : النيب صلى اهللا عليه وسلممن كل شهر إال لعذر لقول 

اهللا  هللا مبا وىف اهللا له به يويفال ال جنحت فاالناذرين ال يوفون بنذرهم من أجل أنه يراه حمقا لو شفى اهللا مريضا و 

ُهْم َمْن عظيمة جدا والعاقبة ؟ النتيجة ايش ال يطعه ولكن والعياذ باهللا وهو   له مبا اشرتط على ربه  يويف (( َوِمنـْ

َقن َولََنُكوَنن ِمنَ  دَه لَِئْن آتَانَا ِمْن َفْضِلِه لََنصَعاَهَد الل ( اِلِحيَنالتوبة:الص](ا آتَاُهْم ِمْن َفْضِلِه  ]75فـََلم ))

(( فََأْعَقبَـُهْم ومل يكونوا صاحلني واللي حصل  ]76)[التوبة:َوتـََولوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن ) ومل يتصدقوا (()) ُلوا بِهِ َبخِ 

َأْخَلُفوا اللَه َما َوَعُدوُه َوِبَما َكانُوا َيْكِذبُوَن ((  بسبب)) نَِفاقًا ِفي قـُُلوِبِهْم ِإَلى يـَْوِم يـَْلَقْونَُه ِبَما

وهذه النتيجة والعياذ باهللا سيئة عظيمة جدا أن جيعل اهللا نفاقا يف قلب هذا الناذر الذي مل يفي هللا ]77)[التوبة:)

وأما من نذر معصية فال جيوز اإليفاء ا ألنه ال طاعة  هذا الشيءتعاىل مبا عاهد اهللا عليه ألنه عاهد اهللا على 

يعها كما ال تطيع أمريك إذا ألزمك بأمر فيه معصية ألزمتك بفعلها فال تطان ملخلوق يف معصية اخلالق فنفسك 

 أنه قال النيب صلى اهللا عليه وسلمبأمر فيه معصية اهللا وقد ثبت عن  الزمتكاهللا كذلك أيضا ال تطيع نفسك إذا 

 بالء يلزم نومع ذلك فعلى الناذر كفارة ميني الناذر ما خيلوا يف احلقيقة م ( من نذر أن يعصي اهللا فال يعصه ) :

لو قال اإلنسان مثال هللا علي نذر وما قال شيء جيب عليه كفارة ميني وذا نعرف حىت به نفسه أقله كفارة ميني 

نفى  صلى اهللا عليه وسلم رسولالخطورة النذر وأما ما يتوهم بعض الناس من أن النذر حيصل به املطلوب فإن 

أن تنذر وليس نذرك سببا للشفاء فاهللا عز  يشفى قبل مريضك قدر اهللا أن ( فإنه يأتي بخير ) : هذا الوهم بقوله

على شان يشفي مريضك إذا أنعم عليك  ...وجل أكرم األكرمني ليس يتوقف كرمه على شيء ينذره اإلنسان

ال يشفي هذا املريض إال إذا نذرت ما يطيعين النعمة فأنت اشكره عليها مبا جاءت به الشريعة وأما تقول أن اهللا 

ل األمر عنده ال به وهذا من االبتالء لذلك ينبغي لكم بل جيب صمث تأيت البلوى فيحيشفيه  انذر له عشان

وأن النذر ال يأيت خبري والنيب عليه الصالة والسالم وهو ال ينطق عن اهلوى يف هذه عليكم أن حتذروا من النذر 

ثالثة ايام ...جنح ينجحه اهللا وال يصومأنه ال يأيت خبري وكم من طالب نذر أن يصوم ثالثة أيام إذا باألمور أخرب 

على كل حال هذا ...يقول حصل مقصودي أن خيالف  ما يهمه ألن النفس يف احلقيقة الضعيفة اإلميان   بعد

  تقسمواالنذر يستدل على حترميه بقوله ال 
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شرع ؟ طاعة ال من الاو  ايش معروف بني الناس وفيه وجوب تقييد الطاعة باملعروف أن تكون طاعة باملعروف  

  يعرفون شيء يظنونه طاعة وليس بطاعةقد معروفة بالشرع ما من الناس ألن الناس 

  بدون غلو وال تقصري)) طاعة معروفة(( ويستفاد منها أنه ال جتوز الزيادة على الشرع يف الطاعة لقوله  

ما تعملونه حاضرا  أي بكل))  إن اهللا خبير بما تعملون(( وفيه أيضا إحاطة علم اهللا بكل شيء لقوله  

كالمها إال إذا اقتضى السياق أحد منهم ؟  الرتغيب والرتهيب  ...ما نعلمفيذكر علم اهللا من ومستقبال والفائدة 

  . ... ما تعمل ييسرفقط وإال كونك تعلم أن اهللا يعلم 

المبين أي  وإن تطيعوه تهدوا وما على الرسول إال البالغمن طاعته وعليكم ما حملتم  ...عليه ما حمل" 

يقول اهللا عز وجل للنيب عليه الصالة والسالم آمرا له أن يقول للناس أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول "  التبليغ البين

 أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول" وقد سبق أن الطاعة موافقة األمر بفعل األوامر واجتناب النواهي هذه الطاعة وقوله 

طاعة مستقلة وأن كل ما جاء فقد جاء به عن اهللا وهلذا  ى اهللا عليه وسلمهذا يدل على أن طاعة الرسول صل "

قال العلماء إمنا وجب بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كالذي وجب بالقرآن من أمر أو ي وهذا واضح 

وقوله  )) أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول(( طاعة مستقلة حيث قال  النيب صلى اهللا عليه وسلمألنه جعل طاعة 

وهذه ليست كقوله  النيب صلى اهللا عليه وسلمالرسول ال للعهد وهو عهد ذهين يعين الرسول املوجود بينكم وهو 

))  فأرسلنا إلى فرعون رسوال فعصى فرعون الرسول((  ذكري) ألا عهد فرعون الرسول ) (( فعصىتعاىل 

  هد بينكم الذي تعرفونذه للعهد الذهين أي الرسول املعهو أما ه

فإن تولوا عن طاعتكم حبذف إحدى التائني خطاب هلم فإن فإن تولوا عن طاعتكم بالقول وخمالفتكم بالفعل  

أصلها تتولوا وإن تتولوا خطاب  من التويل اإلعراض لكن من حيث اللفظتولوا يقول املؤلف معىن تولوا يعرضوا 

حذفت منها إحدى التائني وقد اختلف النحويون  للناس وإن تتولوا أيها الناس فإمنا عليه ما محل إىل آخره لكن

هل احملذوف تاء املضارعة أو احملذوف تاء الفعل منهم من قال تاء الفعل ألن تاء املضارعة جيء ا ملعىن فال 

ينبغي حذفها ومنهم من قال تاء املضارعة ألن تاء الفعل أصلية وأما تاء املضارعة فهي زائدة فهي أوىل باحلذف 

األصلي وعلى كل حال واخلالف يف هذا لفظي ال يرتتب عليه أمر معنوي لكن املعىن املراد تتولوا نظري من احلرف 

تتلظى وليس تلظى فعل ماضي وإال  مبعىن) تلظى (( فأنذرتكم نارا تلظى ) : ذلك يف حذف التائني قوله تعاىل

  لقال تلظت لكنها فعل مضارع حذفت منه إحدى التائني

عليه أي على الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما محل ))  ما عليه ما حمل وعليكم ما حملتموإن تولوا فإن((  

قل هذه سبيلي أدعوا  (( من التبليغ والبيان والدعوة فإنه عليه الصالة والسالم بلغ بالغا مبينا ودعا الناس أيضا
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الواجب عليه التبليغ  ى أحد االمرينأمران واملؤلف اقتصر عل النيب صلى اهللا عليه وسلمفالواجب على )) إلى اهللا 

 وعليكم ما حملتم(( والدعوة وقد بلغ ودعا عليه الصالة والسالم بلغ الناس ودعاهم إىل اهللا وقام مبا جيب عليه 

وإن صار مستحقا ملا يرتتب على ذلك ا عليه يرتتب على ذلك مبمحلنا طاعته واتباعه وعلى هذا فإن أخل هو  ))

والنيب عليه الصالة والسالم بلغ البالغ املبني فقام مبا محل رمت مستحقني جلزاء ذلك صأخللتم أنتم مبا جيب عليكم 

محلوا ويف هذا دليل على أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليس ملزما دايتهم  الكن الذين أعرضوا مل يقوموا مب

فإنما )) ((  أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين(( ))  لست عليهم بمصيطر(( وهذا كثري يف القرآن 

( فال تحزن عليهم ليس ملزما بل إن اهللا اه أن يكون يف صدره حرج وحزن ))  عليك البالغ وعلينا الحساب

) يعين مهلك نفسك (( لعلك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنين ) : ) وقالوال تك في ضيق مما يمكرون )

وهم العلماء إمنا عليهم البالغ والدعوة أما هداية  النيب صلى اهللا عليه وسلميضا من ورث لعدم إميام وهكذا أ

  اخللق فهي إىل خالقهم تبارك وتعاىل وليس عليك هداهم 

تطيعوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم تدوا ويف هذا ))  وإن تطيعوه تهتدوا(( قال اهللا تعاىل مرغبا يف طاعته 

أن ما جاءت به السنة فهو قسم مستقل جيب أن يطاع ويتبع كما جاء يف القرآن وهلذا قال  إشارة إىل ما سبق من

بأمر فال جيوز لنا أن نقول هذا هلذا  النيب صلى اهللا عليه وسلمواهلداية مطلوبة فإذا أمر ))  وإن تطيعوه تهتدوا(( 

ه ألن هذا حرام وهو كفر بالقرآن نفسه أصل يف القرآن أو ال إن كان له أصل قبلناه وإن مل يكن له أصل مل نقبل

فدل هذا على أن كل ما جاء ))  وإن تطيعوه تهتدوا(( مث قال )) قل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول(( واهللا يقول 

  به فهو حق وهداية وليس فيه باطل وضاللة 

احلصر يا عبد الرمحن  ال إضايفا) هذا احلصر حقيقي و (( وما على الرسول إال البالغ المبين ) : مث قال تعاىل

  هنا وما على الرسول إال البالغ

  حقيقي الطالب : 

  ؟كيف حقيقي وهو جيب عليه أن يصلي وأن يزكي وأن يصوم   حقيقيالشيخ :

  اضايف  الطالب :

فهل ميكن أن نقول هنا أن  فإذا قيل حصر حقيقي معناه ما سواه منت ...؟كذا خالداحلصر إضايف  الشيخ : 

  إال أن يبلغ الناس وأنه الطاعات فليس عليه منها شيء ؟ الرسول ما عليه

  ...الطالب :
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ال ميكن إذا ما فيه قيد ال ترى أن هذا احلصر إضايف يعين بالنسبة ملا جيب عليه يعين بالنسبة وإن تطيعوه  الشيخ :

م ما أن يهديكم ويلزمكلبالغ املبني أتدوا و عليه ما محل وعلكم ما محلتم وما على الرسول بالنسبة إليكم إال ا

على احلق فهذا ليس عليه كما قال اهللا تعاىل ليس عليك هداهم ولكن اهللا يهدي من يشاء فيكون هذا احلصر 

لكن احلصر احلقيقي هو الذي يكون ...بالنسبة ملا جيب عليه بالنسبة ألمته فإنه ال جيب عليه إال البالغ املبني

معىن هذا أنه باإلضافة إىل سبب كقوهلم مثال ال جواد إال فالن هذا بالنسبة للعموم ال هذا ألن هذا يضاف و 

حصر أنه ال يوجد جواد سواه مع أن األجواد سواه كثريين لكن ال جواد إال فالن يعين بالنسبة إىل قبلته أو 

كان   باإلضافة إىل بلده أو ما أشبه ذلك فإذن احلصر يكون إضافيا ما هو حقيقة لكنه باإلضافة إىل كذا فإذا

  فهو حقيقي  ...احلصر مبعىن باإلضافة إىل كذا فهو إضايف وإذا صار احلصر باإلضافة إىل 

  ...الطالب:

طيب أي نعم حقيقي وإضايف فإن ما على الرسول إال البالغ مبعىن التبليغ وأصل البالغ الوصول إىل غاية  الشيخ:

ة اليت أراد اهللا تعاىل من عباده أن يكون عليها وقول يقال بلغ كذا مبعىن وصل فاملبلغ موصل إىل غاية ومنه اهلداي

املؤلف املبني مبعىن البني الواضح ألنه سبق أن املبني قد تكون مبعىن البني وتكون مبعىن املبني لغريه املوضح لغريه 

نا املبني وهذا على حسب السياق فهنا البيان مبعىن البني أو مبعىن املبني يعين الذي أظهر وأوضح ما دعا إليه فه

عىن املظهر ألن ؟ مبمبعىن املظهر وليست مبعىن البني كما قال وأيهما أبلغ املبني مبعىن املظهر وال املبني مبعىن البني 

بني غريه وقد ال يبني وما على الرسول إال قد يمبني لغريه والبني فقط بني بنفسه و املبني مبعىن املظهر بني يف نفسه 

   البالغ املبني 

بدال من الكفار كما  " )اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األرض )(( وعد 

وليمكنن لهم  ...استخلف وكما استخلف بالبناء للفاعل وللمفعول الذين من قبلهم من بني إسرائيل بدال

يبدلنهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو اإلسالم ليظهره على جميع األديان ويوسع عليهم في البالد ول

(( وعد اهللا الذين  " أمنا وقد أنجز اهللا ما وعدهمبالتخفيف والتشديد ليبدلنهم من بعد خوفهم من الكفار 

فالفرق  هر ب وأما الوعيد فأن حيذرهم مما يكالوعد معناه أن يوعد حقا مبا حي )) آمنوا منكم وعملوا الصالحات

  من املرهوب وقد قال الشاعربني الوعد والوعيد الوعد للمطلوب والوعيد ملا خيشى 

  " مخلف إيعادي ومنجز موعديلوإني وإن أوعدته أو وعدته "  

وعد اهللا أي أنه سبحانه وتعاىل التزم هلم مبا حيبون الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أي مجعوا بني اإلميان والعمل  

ال يكفي والعمل وحده ال يكفي وال يكون الصاحل فاإلميان حمله القلب والعمل الصاحل حمله اجلوارح واإلميان وحده 
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ا على إميان فإنه ليس بصاحل فهما أمرين اإلميان نيصاحلا إال باإلميان ولو كان ظاهره الصالح إذا مل يكن مب

والعمل الصاحل هلما هذا الوعد ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم ومعىن يستخلفنهم أي 

معينة بل أرض عامة كل األرض   ا أراد أراضون غريهم يف األرض واملراد ا اجلنس مجيعلهم خلفاء لغريهم خيلف

كلها وذلك ألن األرض أرض اهللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني وقوله يورثها من يشاء من عباده 

) وعلى هذا ن )و لح(( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصااملعروف من يورثها 

فمثال أرض العرب ليست للعرب وأرض الفرس ليست للفرس وأرض الروم ليست للروم األرض هللا يورثها من 

عن طاعته فال حق له يف األرض  ايشاء وهم العباد الصاحلني الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فمن كفر باهللا وعت

إسرائيل أرض الشام لنا ألن  الصاحلني وعلى هذا فلو قال بنواد احلق لغريه يورثها اهللا تعاىل ملن يشاء من العب

بنو ) إذا قالوا (( يا قوم ادخلوا األرض المقدسة التي كتب اهللا لكم ) : موسى عليه الصالة والسالم قال

هكذا نقول أن موسى قال هكذا ألنكم يف ذلك الوقت أنتم أهل الصالح وأنتم عباد اهللا الصاحلني اسرائيل 

 به صرمت لستم أهال هلا وصار أهلها  يورثها من يشاء من عباده الصاحلني لكن ملا جاء اإلسالم وكفرمتواألرض هللا

الصاحلني واملؤمنني مبحمد صلى اهللا عليه وسلم املتبعني له فإذن املسلمون ملا أخرجوا قبل ذلك أيضا احتلها من 

هود مث احتلها من بعدهم املسلمون ألم هم عباد اهللا ألم كانوا هم الصاحلني بعد اليالروم بعد اليهود النصارى 

ض يرثها عبادي كتبت للصاحلني ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األر كنت  الصاحلني فكانت أرض الشام  

 إسرائيل من اجلبارين ألم هم على احلق مث ورثها النصارى من اليهود ألم أهل احلق مث ورثها الصاحلني وهلذا بنو

املسلمون من النصارى ألم أهل احلق وعلى هذا فاليهود اآلن ال حق هلم يف فلسطني وال غريها من أرض اهللا ما 

لح املسلمون صيستحقها عباد اهللا الصاحلني لكن إن امنا هلم حق يف األرض أبدا ال هم وال أي كافر ألن األرض 

(( وعد اهللا الذين آمنوا أم سوف يسرتجعون األرض اهللا ا أرضهم و  يورثهدينهم احلقيقي الذي  ورجعوا إىل

) فنحن جنزم بأن املسلون منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األرض كما استخلف الذين من قبلهم )

ود من الشام بل سوف يطردون هاآلن لو رجعوا حقيقة إىل دين اهللا باإلميان والعمل الصاحل فسوف يطردون الي

أما ما داموا على هذا الوضع املسلمون فإنه حسب  اهم والروم من أماكنهم فنقول هذا جزماألمريكان من أماكن

القواعد الشرعية والنصوص ال يستحقون ألم ما قاموا جبهاد أنفسهم فضال عن أي يقوموا جبهاد غريهم 

مث بعد ذلك ينصر اهللا دينه  ليدخلوهم يف اإلسالم وإىل اآلن أقيموا اإلسالم فيما بينكم أقيموا دين اهللا فيما بينكم

ينصر من قام  ...ألم هذه الطائفة ألن اهللا ال ينصر فالن ألنه فالن أو ينصر هذه الطائفة ألم عرب أو ينصر 

على النصارى ألنه قام ال غري عريب ؟ غري عريب ولكن نصره اهللا اذا الدين صالح الدين األيويب أصله عريب و 
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 هناك إميان يبقى الناس يف السالح ال يستطيع أن يكون له النصر أبدا وإن مل يكن وإن مل يؤمن ...بدين اهللا

متفرقة ومتناثرة وام أمم ومعلوم أن املسلمون أضعف األمم يف الوقت احلاضر ايهم اقوى ينتصر املادي 

يوايل مذهب خاص  لهكذا وهذا   يدعو إىلكذا وهذا   يدعو اىلة هذا ت بينهم كثرية والبغضاء بينهم كثري والعداوا

وهذا  )) (( الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء : الكفار كلهم متفرقون وقد قال اهللا تعاىل

قد يوجد شرذمة ...األمر منطبق متاما على املسلمني يف الوقت احلاضر فال اجتماع على اإلسالم وال دين قيم 

يء من الصالح من اإلميان والعمل الصاحل لكن على ضعف أيضا قليلة إال أا ال متثل املسلمني يوجد فيها ش

للذين آمنوا وعملوا الصاحلات وهم عباد اهللا الصاحلني ملن ؟ فاحلاصل أن هذا الوعد الذي وعده اهللا حق لكن 

) فإذا كان ن )و ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحالذين قال اهللا فيهم (

  تقود نقيم عليها دولة إسالميةذين جياهدون اليهود اآلن إذا قالوا سنطرد اليهود ونقيم على هذه األرض املقدسة ال

 البالد قبل أن يفتحا هذه أنفسهم مثلوا ذلك بتاب اهللا وبسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم مث الناس بدين اهللا بك

ن بل قد يكون بالعكس اهلزمية هي املضمونة ألن من قام وفيما عدا ذلك فالنصر غري مضمو  نتيقن هلم بالنصر 

وعد اهللا (( بشيء وجاهد به وهو على خالفه فإن ذلك نوع من خداع اهللا عز وجل ومن خيادع اهللا خيدعه 

قيل األرض املراد به اجلنس يعين ما أرض ))  الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األرض

كة يتخذ اهللا فيها املهاجرين بدال عن املشركني كل األرض كما استخلف الذين من قبلهم كمكأرض مثال  معينة  

وطمأنينة  ...من باب ذكر ) يعين (( بلى ولكن ليطمئن قلبي ) : قوله كما استخلف هذا يف احلقيقة مثل قوله

فيمن قبلكم كما استخلف  املوعود مبا وعد به يعين كأنه قال انظروا إىل هذا الوعد الذي وعدكم اهللا فقد حتقق

بدال عن الفراعنة فاهللا تعاىل ايضا الذين من قبلهم من بين إسرائيل بدال عن اجلبابرة صحيح ومن بين إسرائيل 

) وهم بين (( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون ): ) يقول أيضا(( كذلك وأورثناها بني إسرائيل ) : يقول

(( كم وقال تعاىل عن آل فرعون ))  األرض ومغاربها التي باركنا فيهامشارق ((( إسرائيل يف ذلك الوصف 

) هذه اجلنات والعيون والزروع واملقام الكرمي الذي هو يف الدنيا تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم )

قريظة  كذلك املسلمون قال اهللا تعاىل عن اليهود الذين قضي عليهم بالقضاء على بين  ...تركوه لبين إسرائيل

يعين عمركم ما ) وها )تطأ(( وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم  : وبالتايل خيرب قال اهللا تعاىل

أورثكم اهللا إياها وهذا وعد حق قد علمتم أنتم يف التاريخ أن املسلمني حني كانوا حيملون مشيتم عليها ابدا 

األمم إدانة تامة ويف احلقيقة أم فتحوا تلك البلدان  اإلسالم حقيقة ملكوا مشارق األرض ومغارا ودانت هلم

دون قتال ولكن مع ذلك قبل كل شيء بالدين واألخالق فإن من عرف خرب أحوال املسلمني دخل يف اإلسالم 
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وأال يقف أحد يف وجه دعوم ويف احلقيقة استعمال السالح يف اإلسالم ما هو إال مدافعة عن  استعانوا بالسالح

  : فقط ال إرغاما للناس أن يدخلوا بالسيف ألن اهللا يقولاإلسالم 

) يعين صد عن (( وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ) : ) ويقول(( ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) 

الدعوة اإلسالمية ويكون الدين كله هللا فدين اهللا ظاهر وهو الغالب فعلى كل حال نقول إن وقيام ضد سبيل اهللا 

وأنه إمنا ...سرب أحوال التاريخ فيما قبل هذه األمة ويف هذه األمة عرف حتقيق هذا الوعد وأنه وعد حتقق من 

   .يف اإلميانالنقص يتخلف عندما يتخلف بسبب 

  


